
NP\1030643BG.doc PE536.047v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по правни въпроси

27.6.2014

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 
ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Националния съвет на Република Австрия 
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно едноличните дружества с ограничена отговорност
(COM(2014)0212 – C8-0145/2014 – 2014/0120(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Националният съвет на Република Австрия изпрати мотивирано становище, което е 
приложено към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за 
директива.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище на основание член 23ж, алинея 1 от Федералния 
конституционен закон във връзка с член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на пропорционалност на постоянната подкомисия по 
въпросите на Европейския съюз на водещата комисия на Националния съвет от 28 май 
2014 г.

COM(2014) 212 окончателен

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
едноличните дружества с ограничена отговорност

A. Становище

Настоящото предложение за регламент не е съвместимо с принципа на субсидиарност.

Б. Основания

Европейската комисия счита, че член 50 от ДФЕС може да се използва като основание 
за предложението за директива. В подкрепа на това правно основание Комисията 
посочва, че предложението за директива не предвижда въвеждането на нова 
наднационална форма на едноличните дружества, а по-скоро има за цел допринесе за 
постепенното премахване на ограниченията пред свободата на установяване.

Този довод е неубедителен:

В този контекст следва да се направи позоваване преди всичко на Решение на Съда на 
Европейския съюз от 2.5.2006 г. по дело C-436/03 относно европейското кооперативно 
дружество. Относно съответния регламент Съдът на ЕС е постановил, че с него се 
създава нова правна форма, която се наслагва върху националните форми на 
кооперативните дружества. Съдът на ЕС е пояснил, че единственото правно основание 
за такива наднационални, новосъздадени правни форми, паралелни на предвидените в 
националното право и продължаващи да съществуват правни форми, е член 308 от ДЕО 
(сега член 352 от ДФЕС).

В резултат на разглежданото тук предложение за директива обаче – подобно на 
европейското кооперативно дружество – ще се създаде една правна форма, която ще 
бъде в значителна степен единно регламентирана и ще съществува под едно и също 
название, като по този начин поне фактически ще представлява наднационална правна 
форма, която ще съществува във всяка държава членка успоредно с националната 
правна форма на дружеството с ограничена отговорност. Това следва еднозначно от 
предвиденото в член 9 от предложението преобразуване на ООД в SUP, както и от 
самостойното название на правната форма за такива еднолични дружества, които 
трябва да се наричат в цяла Европа „SUP“ (Societas Unius Personae), а също така и от 
съображения 9 и 10 от предложението на Европейската комисия, от които следва, че 
държавите членки могат да запазят в националните си законодателства най-малкото 
като алтернатива правната форма на ООД, но са задължени да предвидят като 
алтернатива на тази форма създаването на SUP като отделна правна форма съгласно 
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дружественото право. Следва също така да се направи препратка към процедурата за 
регистрация, която съгласно обяснителните бележки на Европейската комисия 
представлява основната част. Според тях държавите членки следва да бъдат задължени 
да извършват регистрацията по електронен път въз основа на изготвени от 
Европейската комисия единни формуляри.

Оттук става ясно, че по смисъла на Решение C-436/03 на Съда на ЕС следва да се 
създаде нова правна форма, паралелна на съществуващите национални правни форми. 
Създаването на такава нова, в значителна степен хармонизирана и поради това 
фактически наднационална правна форма не може обаче да има за правно основание 
член 50 от ДФЕС.

Предложението за директива за създаване на еднолично дружество с ограничена 
отговорност в настоящия си вид не може да бъде основано на правна норма, каквато се 
изисква за действие на равнището на ЕС, и надхвърля преследваната цел, като в 
резултат води до нова наднационална форма на дружество за всекиго. Съществуват 
сериозни опасения относно това дали Европейският съюз изобщо има право да изисква 
от държавите членки да въведат нова национална форма на капиталово дружество. Това 
би могло да представлява неприемлива намеса в националната законодателна 
компетентност.

Комисията обосновава необходимостта от действия на равнището на Съюза преди 
всичко с това, че учредяването на дружества в чужбина е свързано с по-високи разходи. 
Аргументът относно разходите не може обаче да оправдае накърняването на основни 
елементи на дружественото право, като например защитата на кредиторите и защитата 
на други трети страни, засегнати от дейността на дружеството, нито пък 
пренебрегването на обществения интерес. С предложението за директива могат 
значително да бъдат затруднени мерките, предприемани от държавите членки за борба 
срещу заобикаляне на законовите разпоредби и нелоялни практики и за 
предотвратяване на данъчни измами и измами, свързани със социалното осигуряване. 
Пренебрегването на защитата на обществения интерес, кредиторите, потребителите и 
работниците и служителите не може да бъде оправдано с понижаване на разходите при 
учредяване на дружеството.

Нещо повече, този модел на еднолично дружество дори би насърчил към злоупотреби и 
заобикаляне на националните стандарти, като например минимален дружествен 
капитал, както и към трансгранична фиктивна самостоятелна заетост.

Лица, които искат да използват предлаганата правна форма на дружество за нелоялни 
практики, могат да осъществяват дейност в целия ЕС и да избират или пренасят 
седалището си произволно. За държавните органи обаче трансграничните действия са 
свързани с много високи разходи. Поради това следва да бъдат установени минимални 
защитни разпоредби, които да възпрепятстват действия по заобикаляне на законовите 
разпоредби. В предложението за директива до голяма степен липсват такива защитни 
разпоредби. Поради това предложението не е съобразено и с принципа на 
пропорционалност.

Целите на предложението – а именно да се улесни учредяването на (дъщерни) 
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дружества и в чужбина, могат да бъдат постигнати чрез национални уредби, без да се 
накърняват сериозно съществени разпоредби за защита на кредиторите, потребителите 
и работниците и служителите. Такива мерки, взети на национално равнище, може също 
така да бъдат изготвени по такъв начин, че да бъдат в съответствие с националните 
мерки за борба със заобикалянето на законовите разпоредби в областта на данъчното 
облагане и социалното осигуряване.


